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Poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Město Bílina obdrželo 03.02.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o:  
 

Informace, které se týkají statistiky vymáhání pohledávek: 
1. Jaké druhy pohledávek obec vymáhá 
2. Kolik úředníků (referentů) vymáhání provádí 
3. Zda je využíváno pomoci soudních exekutorů 
4. Kolik bylo v evidenci dlužníků k 31.12.2018 
5. Jaká je celková částka neuhrazených pohledávek k 31.12.2018 
6. Jaká částka byla vymožena v roce 2016 
7. Jaká částka byla vymožena v roce 2017 
8. Jaká částka byla vymožena v roce 2018 
 

 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace: 
 

1. Město Bílina vymáhá jednak pohledávky vzniklé při výkonu správních činností (pohledávky 
v přenesené působnosti) a též pohledávky vzniklé na základě smluvních vztahů (pohledávky 
v samostatné působnosti). Pohledávky  při výkonu správních činností se podle vzniku dělí 
dále na pohledávky vzniklé na základě sankcí uložených v přestupkovém a/nebo správním 
řízení (pokuty za přestupky a správní delikty), pohledávky vzniklé z daňového řízení 
(neuhrazené místní a správní poplatky). Pohledávky vzniklé na základě smluvních vztahů jsou 
pohledávky z občanskoprávních a obdobných vztahů. Jedná se zejména o pohledávky 
v souvislosti s užíváním bytů ve vlastnictví města, pohledávky v souvislosti s užíváním 
nebytových prostor ve vlastnictví města, pohledávky za služby související s užíváním 
bytových a nebytových prostor, poskytnuté zálohy, ostatní pohledávky (přefakturace apod.). 

2. Vymáhání pohledávek zajišťují 2 úředníci a 1 referent. 
3. Soudní exekutoři jsou využíváni v souvislosti s vymáháním pohledávek, které vznikly na 

základě smluvních vztahů (pohledávky v samostatné působnosti). 
4. V evidenci bylo k 31.12.2018 celkem 11.014 dlužníků. 
5. Celková částka neuhrazených BRUTTO pohledávek k 31.12.2018 (odběratelé=účet 311, jiné 

pohledávky= účet 315, dlouhodobé pohledávky=účet 469) činí celkem 42.002.289,52 Kč. 
Jedná se o celkové pohledávky (do i po splatnosti). 

6. V roce 2016 byla z postoupených pohledávek k vymáhání celkem vymožena částka ve výši 
2.543.013 Kč. 

7. V roce 2017 byla z postoupených pohledávek k vymáhání celkem vymožena částka ve výši 
2.715.436 Kč. 

 

  

Váš e-mail:  

Ze dne: 03.02.2019 

Naše značka: MUBI 5184/2019 

  

Vyřizuje: Vršková 

Tel.: 417 810 820 

E-mail: vrskova@bilina.cz 

  

Bílina: 18.02.2019 

FINANČNÍ ODBOR 
Vedoucí finančního odboru 

Ing. Michaela Vršková 
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8. V roce 2018 byla z postoupených pohledávek k vymáhání celkem vymožena částka ve výši 

2.721.750 Kč. 
 

 
S pozdravem 
 
 

Ing. Michaela Vršková 
vedoucí finančního odboru  
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